
1) Het aantal leden van schutterij St. Salvius, mag per zestal niet meer dan twee 
bedragen. Deze leden dienen ook lid te zijn van de betreffende vereniging. Ook 
mogen er maximaal 2 geoefende schutters deel uitmaken van een zestal, ook hier 
geldt dat een relatie met de vereniging voor welke het zestal uitkomt vereist is.

2) Ieder deelnemend zestal heeft recht op één (gratis) schietkaart. Er kan één kaart 
bijgekocht worden voor het bedrag van Euro 10.00 Deze kaart kan gebruikt 
worden ter verbetering van de prestaties en dient geschoten te worden uiterlijk 
voor 15.00 u.

3) De deelnemende zestallen dienen 15 minuten voor de aangegeven tijd aanwezig 
te zijn.

4) Het wedstrijdschema wordt om organisatorische redenen strak gehanteerd. Het 
niet tijdig verschijnen van het team of personen daarvan heeft als consequentie 
dat de maximale beschikbare tijd van 30 minuten om maximaal 24 schoten te 
lossen beknot wordt. Betreffend team heeft dan wel nog een tweede kans.

5) Per schutter worden 3 schoten gelost. Indien het eerste schot mis is, wordt dit als 
proefschot gerekend. Een vierde schot dient dan te volgen.

6) Met een maximale score: 18 punten (6 x 3 treffers), plaatst men zich automatisch 
voor de eerste kavelronde. In alle andere gevallen beslist de wedstrijdleiding.

7) De eerste kavelronde zal (zo nodig) omstreeks 15.00 u. plaatsvinden.

8) In elke kavelronde dient iedere schutter wederom drie schoten te lossen. Er zijn 
dan echter geen proefschoten meer toegestaan.

9) Winnaar is dat zestal, dat, conform de regels van de O.L.S., de beste 
schietprestaties heeft geleverd, dit ter beoordeling van de wedstrijdleiding.

10) De organisatie kan om organisatorische redenen van deze bovenstaande tijden 
afwijken, doch niet meer dan 1/2 uur, tenzij het schiettempo der deelnemende 
verenigingen niet anders toelaat.

11) De wedstrijdleiding beslist hoe het verloop van de kavelingen zal zijn, met welke 
buks, puntgrootte en op welke schietboom.

 
12) Het bestuur van de organiserende vereniging beslist, i.o.m. de wedstrijdleiding, 

in alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet.

13) De organiserende vereniging draagt geen enkele verantwoording t.a.v. schade 
aan of vermissing van materialen, schade aan derden of persoonlijk letsel.

14) Alle deelnemende schutters, verklaren zich, door deelname, akkoord met alle 
bepalingen van dit reglement.
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